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Tribunal implanta uma nova versão do sistema PJe, com integração 
com o SISBAJUD, para realização de penhora on-line. 

O Tribunal implantou no mês de julho a versão 2.1.5 

do sistema PJe. A versão traz novas funcionalidades 

e diversas correções. 

Uma das novidades da nova versão do PJe é a 

integração com o sistema SISBAJUD, permitindo a automação do 

envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas 

pelas instituições financeiras. 

A integração com o SISBAJUD permite ainda aplicar a “teimosinha”, 

como é chamada a reiteração automática de ordens de bloqueio. A 

partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o 

magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma 

ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor 

necessário para o seu total cumprimento.  

Esse novo procedimento elimina a emissão sucessiva de novas 

ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é 

feito atualmente no SISBAJUD. 

Até o fim do ano o PJe será integrado com o e-Carta (para envio de 

notificações, intimações e citações pelo correio) e com o 

consumidor.gov (para tratamento da conciliação).  

Tribunal lança módulo de casamento comunitário no Regesta. 

O Tribunal desenvolveu um novo módulo para o 
sistema Regesta, o “Casamento Comunitário”. O 
novo módulo atende à necessidade de otimização 
das inscrições, agendamentos e registros das 
informações referentes ao Projeto Casamentos 
Comunitários. 

O projeto é realizado pela Corregedoria Geral da Justiça desde 1998, 
e tem como objetivo assegurar às pessoas de baixa renda o direito 
de oficializar a união sem qualquer custo cartorário. A ferramenta 
possibilitará uma melhor gestão das informações dos participantes, 
com a coleta e armazenamento de dados importantes, diminuição 
das filas e otimização do tempo. 

Além disso, o módulo de casamento comunitário apoirá a realização 

do Casamento Comunitário Virtual, uma iniciativa da CGJ, que 

realizará o primeiro evento no dia 6 de novembro, às 16h, em São 

Luís. 

Tribunal avança na modernização das 
unidades judiciais. 

O Tribunal avançou com o projeto de 
modernização da infraestrutura de 
tecnologia das unidades judiciais. 

O projeto prevê a instalação de novos 
computadores, a revisão da rede, a 
implantação de políticas de segurança 
da informação e a centralização do 
armazenamento de arquivos da 
unidade na nuvem do TJMA.  

Em julho receberam a visita da equipe 
da TI as comarcas de São José de 
Ribamar e Raposa. 

Lançada a primeira versão do sistema 
Magistratus. 

O Tribunal lançou a primeira versão do 
sistema Magistratus, desenvolvido por 
solicitação da CGJ, e que tem como 
objetivo distribuir os magistrados 
auxiliares, nos afastamentos dos 
magistrados titulares de entrância 
final, de forma igualitária, 
transparente e democrática. 

O sistema, que funciona integrado 
com o MentoRH, possibilita a 
distribuição dos magistrados auxiliares 
para responder ou funcionar em outra 
unidade. Com ele será possível a 
visualização de afastamentos, alerta 
de juízes afastados, magistrados com 
ocupação máxima, bem como saber  
quando haverá magistrados livres 
para alocação. 
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